
Besluitenlijst  van de openbare  vergadering  van de raadscommissie, gehouden 
op dinsdag 12 februari  2013, aanvang 19.30 uur,  in  de raadzaal  van het  
gemeentehuis te Middenbeemster.

Aanwezig:
De heer N.C.M. de Lange voorzitter
De heer C.J. Jonges (griffier)
De heer M. Bakker BPP
Mevr.  B.A.C. Jonk-de Lange BPP
De heer L.J.M.  Schagen BPP
Mevr.  R.H. Uitentuis BPP
De heer A.N. Commandeur CDA
De heer L.D.J. Fabriek CDA (aanwezig bij  de punten 9 t/m 20)

De heer J.C. de Wildt CDA (aanwezig bij  de punten 1 t/m 8)

De heer G.J.M. Groot D66
De heer J.W.T. Smit D66 
De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66
Mevr . C. van den Berg PvdA 
De heer P.C. de Waal PvdA
Mevr.  E.J. Helder-Pauw VVD (aanwezig bij  de punten 10 t/m 20)

W.J. van Twisk VVD (aanwezig bij  de punten 1 t/m 9)

De heer W. Zeekant  VVD

Afwezig  met  kennisgeving:
Mevr.  A.M.J. Segers D66

Op uitnodiging  aanwezig  :
De heer H.N.G. Brinkman  (burgemeester
De heer J.R.P.L. Dings (wethouder)
De heer G.H. Hefting  (wethouder)
De heer J.C. Klaver  (wethouder)
Mevr.  E. Kroese-Vrolijks  (gemeentesecretaris)

1. Opening.
De voorzitter  opent de vergadering en heet de leden, de vertegenwoordigers van het 
college, de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers thuis welkom. 
Er  is bericht  van verhindering ingekomen van mevr. Segers.

2. Vaststelling  van de agenda.
De agenda wordt  gewijzigd vastgesteld. Het  oorspronkelijke agendapunt  10 (brief college 
over thuiswonende starters en actualisering Woonvisie 2008+) is op voorstel van mevr. 
Segers naar  de vergadering op 5 maart  2013 verschoven.

3. Inventarisatie  inspraak  bij  de verschillende  agendapunten.
Er  hebben zich geen insprekers aangemeld. De heren J. Kruiswijk  en P. Velzeboer zijn  
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beschikbaar  om eventuele vragen over agendapunt  8 te beantwoorden.

4. Vaststellen  besluitenlijst  van de vergaderingen  van 15 en 22 januari  2013.
De commissie stelt  de besluitenlijst  van 15 januari  2013 ongewijzigd vast. 
Over de besluitenlijst  van 22 januari  2013 is een reactie ingekomen van mevr. Uitentuis.
Besloten wordt  om deze besluitenlijst  gewijzigd vast te stellen. 
Op blz. 2 wordt  de voorlaatste regel bij  agendapunt  11 gewijzigd in: “Tenslotte wijst  hij  
er op, dat in  het voorstel over het beginselbesluit  een verkeerd jaartal  is genoemd. Het  
beginselbesluit  van het college dateert  van 18 december 2011 (i.p.v. 18 december 2012).”
 
5. Vragen  aan portefeuillehouder  H.N.G.  Brinkman.
Op vragen van de heer Commandeur  antwoordt  de heer Brinkman , dat het college zal 
nadenken over een nieuw staatsieportret  in  het gemeentehuis. Tevens heeft het college 
besloten om een koningsboom te planten in  de natuurspeeltuin  Leeghwater.
Op een vraag van de heer De Waal over kaders voor het gebruik  van De Bonte Klaver  
antwoordt  de heer Brinkman , dat het college het bestuur  van de dorpsraad 
Noordbeemster heeft  gevraagd om met ideeën te komen voor het gebruik  van het gebouw 
De Bonte Klaver.

6. Voorstel  om in  te stemmen met  de conclusies, zoals geformuleerd  naar  
aanleiding  van een inventarisatie  naar  de bestuurlijke  toekomst  van 
gemeenten  in  Zaanstreek- Waterland.
De heer Brinkman  beantwoordt  vragen van de leden Commandeur  en Groot.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.

7. Vragen  aan de portefeuillehouder  G.H.  Hefting
Op schriftelijk  verzoek van de heer Commandeur  informeert  wethouder Hefting  de 
commissie over de stand van zaken bij  enkele dossiers.
De commissie krijgt  binnenkort  nader bericht  over de 2e fase van het plan voor 
bedrijfsverplaatsing van de fa. Groot. Dit  geldt  ook voor de aanleg van inritten  aan de 
Middenweg.
Wethouder Hefting  verwacht  in  het voorjaar  meer informatie  te kunnen geven over een 
plan voor bedrijfsverplaatsing (Oudshoorn) in  Westbeemster. De commissie hoort  z.s.m. 
nader over de zaak ‘parkeerterrein  Vlug’ in  de zuidwesthoek van Middenbeemster.
Op een vraag van de heer Schagen antwoordt  wethouder Hefting  dat het college 
vanmorgen heeft gesproken over de zaak HVC Alkmaar  en geen aanleiding ziet om 
nadere actie te ondernemen.  Op een vraag van de heer Zeekant  laat  wethouder Hefting  
weten, dat  nagedacht wordt  over een visie over het gebied in  de omgeving van de Tobias 
de Coenestraat.

8. Voorstel  om medewerking  te verlenen  aan de bouw  van een stolpwoning  op 
perceel  Rijperweg  129 te Middenbeemster.
De heren J. Kruiswijk  en P. Velzeboer zijn  beschikbaar  om eventuele vragen over dit  
voorstel te beantwoorden.
Op een vraag van de heer De Waal laat  de heer Velzeboer weten geen bezwaar te hebben 
tegen de bouw van een stolp nabij  zijn  bedrijf.  Wel vraagt  hij  een toelichting  op een in  
zijn  ogen wazige passage in  het voorstel over geluidoverlast.
Wethouder Hefting  reageert  op deze vraag en op opmerkingen van de leden De Waal en 
Bakker . 
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen.
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9. Voorstel  om het  verblijfsrecreatiebeleid  zodanig  te wijzigen  dat  recreatie-
eenheden  en groepsaccommodaties, wanneer  deze als hoofdinkomen  dienen,  
niet  alleen  in  vrijkomende  agrarische bebouwing  mogen worden  gerealiseerd  
maar  ook in  vrijkomende  bebouwing  bij  een beschermd  monument.
Wethouder Hefting  beantwoordt  vragen van de leden Fabriek , De Waal en Smit .
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 

10. Brief  d.d. 6 december  2012 van burgemeester  en wethouders over  
voortzetting  rol  Kwaliteitsteam  Des Beemsters.
De heer Groot licht  toe waarom zijn  fractie deze brief voor een commissievergadering 
wilde agenderen.

Nadat  de leden Uitentuis , Zeekant , De Waal en Commandeur  en aansluitend wethouder 
Hefting  hun standpunten kenbaar  hebben gemaakt  over voortzetting  van de rol  van het 
Kwaliteitsteam bedankt  de heer Groot de leden en de wethouder voor hun reacties.
Er  worden geen nadere afspraken gemaakt  of toezeggingen gedaan.

11. Vragen  aan portefeuillehouder  J.C. Klaver.
Op een schriftelijke  vraag van de heer Commandeur  antwoordt  wethouder Klaver , dat  
het Herdenkingsboek Beemster 400 nagenoeg uitverkocht  is.
In  de jaarstukken  2012 zal blijken wat  de financiële consequenties hiervan zijn  voor de 
gemeente. 

12. Voorstel  tot  het  vaststellen  van het  Besluit  gemeentelijk  
kwijtscheldingsbeleid  2013..
Wethouder Klaver  beantwoordt  vragen van de leden Helder-Pauw en Heijmans.
De commissie kan zich unaniem met het voorstel verenigen. 
Aansluitend beantwoordt  wethouder Klaver  enkele vragen, die de heer De Lange bij  
vorige vergaderingen heeft gesteld over de reparatie van dilatatievoegen in  de A7 ter  
hoogte van de Zuiddijk  en onderhoudswerkzaamheden aan het plateau op de Jisperweg 
ter  hoogte van de Kerkebrug in  Westbeemster.

13. Vragen  aan portefeuillehouder  J.R.P.L.  Dings.
Op een vraag van mevr. Van den Berg antwoordt  wethouder Dings, dat  de gesprekken 
met het bestuur  van SKB in  goede sfeer verlopen. 

14. Brief  d.d. 24 december  2012 van burgemeester  en wethouders met  als 
bijlage de Strategienota  Land  van Leeghwater  2013 met  bijbehorend  
uitvoeringsprogramma  2013.
Mevr.  Uitentuis  licht  toe waarom haar  fractie deze brief voor een commissievergadering 
geagendeerd wilde hebben.
De leden De Waal, Commandeur , Groot en Helder-Pauw reageren op het discussiestuk  
van de BPP. 
Wethouder Dings gaat in  op de reacties van de leden en geeft aan dat het discussiestuk  
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van de BPP het collegestandpunt  over het ‘Land van Leeghwater’ onderstreept. 
Hij  zegt toe de commissie op de hoogte te zullen houden van de ontwikkelingen rond 
samenwerking  op toeristisch gebied in  de regio.

15. Bepalen  welke  agendapunten  geagendeerd  moeten  worden  als A-punt  voor  
de raadsvergadering  op 12 februari  2013 en als B- of C-punt  voor  de 
raadsvergadering  op 5 maart  2013. 
De punten 6, 8, 9 en 12 worden als A-punten aangemerkt.  Er  zijn  geen B- of C-punten.

16. Ingekomen  stukken.
Het  enige ingekomen stuk  – een brief van wethouder Hefting  over hoe de Wet 
plattelandswoningen zich verhoudt  tot  het bestemmingsplan Buitengebied 2012 – geeft 
geen aanleiding tot  opmerkingen. 

17. Mededelingen  (o.a. terugkoppeling  bezoeken  commissieleden  aan 
organisaties en bedrijven).
Mevr.  Jonk-de Lange doet een mededeling over een vergadering van de 
voorbereidingscommissie herstructurering  Baanstede. 

18. Actielijst  raadscommissie.
De actielijst  blijf t  ongewijzigd.

19. Rondvraag  (voor  andere  vragen  dan aan de portefeuillehouders).
Van deze gelegenheid wordt  geen gebruik  gemaakt.

20. Sluiting.
De voorzitter  sluit  de vergadering om 21.45 uur.
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